Nyhedsbrev februar 2021
Kære medlemmer,
Mens anlæg og baner er dækket af sne og frost, så kan vi da glædes over, at vi er på vej mod lysere tider – og
Generalforsamling.
Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er fastlagt til at finde sted i Hollænderhallen, mødelokale 3+4 men kan jo risikere at blive aflyst
grundet COVID-19-restriktioner. Skulle dette være tilfældet, vil en eventuel aflysning blive annonceret på klubbens
website. Såfremt Generalforsamlingen kan gennemføres, vil der blive budt på øl, vand eller vin.
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Opdatér gerne dine oplysninger
Hvis du har fået dette nyhedsbrev, så er der ingen ko på isen. MEN… hvis du møder en klubkammerat, som ikke har
modtaget nyhedsbrevet, så kan det skyldes, at de personlige oplysninger i halbooking trænger til en godkendelse.
Dette skal gøres ca. hver 6. måned. Dette er ikke proces, som Dragør Tennis er herre over, men en juridisk
foranstaltning. Vi beklager på forhånd ulejligheden og takker for hurtig eksekvering J

Hvis du møder beskeden til højre, så skal du finde ”Opdater
Konto” på samme side.

Vi mangler en seniorformand
Grundet en rokade i bestyrelsen, så har vi siden sommeren 2020 ikke haft en formand for senior-udvalget og hermed
én til at sætte retningen for senioraktiviteterne. Kunne du tænke dig at stå i spidsen for vores seniorarbejde? Du
bliver ikke alene, da planen naturligvis er at få flere ombord til at deles om opgaverne. Og måske har du allerede
nogle ideer til, hvem som det kunne være. Ja, man skal deltage i bestyrelsesmøderne, som finder sted ca. 1 gang om
måneden - men herudover er det kun fantasien som sætter grænser for, hvad senioraktiviteterne skal bestå af. Lyder
det som noget for dig? Så skriv endelig til vores formand, Joakim Thörring på formand@dragoertennis.dk
Træning - Udendørssæsonen 2021
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk mht. planlægning af udendørssæsonens træningsprogram. Vi forventer at
offentliggøre træningsprogrammet medio marts, og hvis vi ikke rammes af yderligere sne og frost, at
udendørssæsonen kan gå i gang ultimo april.
Lidt datoer at skrive sig bag øret
4. marts, kl. 19.00
Generalforsamling (Hollænderhallen)
11. april, kl. 10.00
Aktivitetsdag
18. april, kl. 14.00
Standerhejsning
26. april
Første træningsdag, udendørs
8. maj, kl. 11-13
Tennissportens Dag
11-13. juni
Dragør Cup, Ungdomsturnering
Uge 26, 27, 31
Sommercamps for ungdomsspillere – såvel medlemmer som ikke-medlemmer
18. + 19. september
Finaler, Klubmesterskaberne 2021
25. + 26. september
Finaler, Klubmesterskaberne 2021 (Reserve-weekend)
Generel information
Skulle du have brug for at komme i kontakt med Bestyrelsen i Dragør Tennis, så kan bestyrelsesmedlemmerne
kontaktes på følgende mailadresser:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Seniorformand:
Ungdomsformand:
Baneformand:
Bestyrelsesmedlem:
Sekretær:

Joakim Thörring
Jim Guldbrandsen
Eva Thomsen
Ubesat
Jeppe Vestentoft
Ole Jespersen
Patrick Ørngreen
Charlotte Thörring

formand@dragoertennis.dk
naestformand@dragoertennis.dk
kasserer@dragoertennis.dk
senior@dragoertennis.dk
ungdom@dragoertennis.dk
bane@dragoertennis.dk
bestyrelse01@dragoertennis.dk
sekretaer@dragoertennis.dk
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